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Küzdelem az óvodáért
Június végén elkezdõdött a nyári szünet a 
Harkály Óvodában, amely akár örökös is lehet.

2

Kínai testvérváros
Egyetlen napirendi pont volt a közgyûlés rend-
kívüli ülésén.

5

Ha elindul a vonat

Az önkormányzat nem adja át a területet; mint Segesdi János alpolgármester az 
óvodában, a rögtönzött szülõi értekezleten közölte: a Harkály utcai óvoda augusz-
tusban megnyitja kapuit. 3. oldal

Halászléverseny

Huszonhét csapat, baráti társaság már kora reggeltõl 
készítette a halászlevet különféle, fõleg hagyományos 
érdi és bajai módon. Több mint százkilónyi – pontosan 
120 kiló – pontyot osztottak szét a versenyzõk között, 
hogy két-három órával késõbb már fortyogjanak a 15-
20, sõt ötvenliteres bográcsban.  8. oldal

Borok a Ligetben

Hónapok szervezõmunkája elõzte meg az eseményt, 
amelyet az Érdi Pincetulajdonosok Egyesülete fém-
jelez. Hudák Ágnes és csapatának munkája érett be 
a nyár eleji kánikulára, kicsit szokatlan idõpontra, 
amikor inkább a fröccs hûsítene, de az igazán jó bort 
– íratlan szabály – nem szabad szódázni…  11. oldal

Nyári színitábor
A százhalombattai Kiskörúti Színisuli tábort 
szervezett július első hetében Érden.

8

Rákérdeztünk
Érdieket kérdeztünk arról, hogy hová men-
nek az idén nyaralni.

6

Makettek

Vikár Jánost mindig is 
érdekelte a körülöttünk 
lévõ térnek valamilyen 
módon kicsiben való 
megjelenítése.  7. oldal

Pólóslány

A kislány elárulta, hogy 
nagy pólós szeretne 
lenni, magyar bajnok, 
világbajnoki és olimpi-
ai résztvevõ. A 13 éves 
Szõts Rebekával és a szü-
leivel beszélgettünk arról 
a bizonyos szerelemrõl, a 
vízilabdázásról. 16. 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.

*Aktuális akciónkról, szolgáltatásainkról és feltételeinkrôl érdeklôdjön üzleteinkben! Akciónk 2011. június 15-tôl visszavonásig érvényes. 

MENTÔÖV A JOBB HALLÁSÉRT!

Hallása szívügyünk
A több mint 100-féle

STARKEY HALLÓKÉSZÜLÉKBÔL 

találjunk közösen megoldást

az Ön hallásproblémájára is!

50% KEDVEZMÉNY 
a második hallókészülék árából!*

KÉRJEN IDÔPONTOT
INGYENES HALLÁSVIZSGÁLATRA! 

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

23/362-351
30/825-9274

Hallásszalon


