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Értesítés
Tájékoztatjuk

a Tisztelt Olvasókat,
hogy az Érdi Újság
következő száma
augusztus 18-án 

jelenik meg.
A rövid nyári szünetet

megelőző és követő lapszám
megnövelt terjedelemben

 lesz olvasható.

Dolgoztak a szivattyúk
Harminchétszer vonultak ki a tûzoltók a vasár-
nap délutáni felhõszakadás után. 

2

Csatornázás
A program nem csak azokat érinti, akiknek az 
utcájában jelenleg nincs csatorna. 

2

Kézmûvestábor

Ahogyan a korábbi években, a Szepes Gyula Mûvelõdési Központban idén júliusban 
is megnyitotta kapuit a Kreatív kézmûvestábor, amelyre hétéves kortól jelentkez
hettek a gyerekek, és Lakatos Gyöngyi vezetése alatt kipróbálhatták ügyességüket, 
kreativitásukat.  16. oldal

Parkvárosi napközi
A nyolcadik éve Felsõ Park
városban mûködõ nyári tábor
ról készült beszámolónkban 
nemcsak a változatos prog
ramokról esik szó, hanem a 
peonza nevû játék mibenlé
tét is felfedjük. Ottjártunkkor 
éppen a tábor ötödik heténél 
tartottak a résztvevõk.   
 4. oldal

Emlékünnepség

A szó szellemi értelmében közös nyelvet beszélnek 
mindazon lengyelek és magyarok, akik évrõl évre 
összegyûlnek Érden II. Lajos emlékmûvénél, hogy 
megemlékezzenek a magyar sereg és a lengyel 
segédcsapat egyesülésének évfordulójáról 3. oldal

Anyatej
Sorozat az anyatejes táplálkozásról, szoptatás-
ról az édesanyák széles körű tájékoztatásáért.

5

Kerékpárral Érden
Az Érd Körbe igazi közösségi esemény, és 
folyamatosan terjed a jó híre.

21

Zene 
és 

látvány

Szentpéteri Csilla, aki 
láthatóhallható lesz a 
felújított városközpont 
ünnepélyes átadásán, 
augusztus 20án, nem 
csak zongoramûvész, 
hanem zeneszerzõ, illetve 
rendezõ is egy személy
ben, koncertjein a hang
zás mellett a látvány is 
komoly szerepet játszik.
 9. oldal

*Az akciókban résztvevô hallókészülékeinkrôl, szolgáltatásainkról és feltételeinkrôl érdeklôdjön üzleteinkben! Akciónk 2011. augusztus 31-ig 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

Ajándék szárítótégely és

szárítókapszulák

hallókészülék vásárlása esetén.*


