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Központi utcabál

Idén különösen sokan voltak kíváncsiak a hagyományos érdi utcabálra. Hogy 
ennek a megújult helyszín, a színvonalas programok vagy a nyárias idõ volt‑e 
az oka, nem tudni, de egy biztos: ennyi embert ritkán látni egy helyen a város‑
ban. Az utcabálra már a kora délutáni órákban lelkesen készültek az árusok, a 
színpadépítõk végezték az utolsó simításokat, a környezõ utakat lezárták. Az ÉN 
– Érdi Napok – nyitórendezvénye több ezer embert, zömmel helyi lakost, megmoz‑
gatott. A zenekari koncertek, táncbemutatók és a gasztronómiai különlegességek 
nem csak érdieket vonzottak.   4. oldal

Anyatejes nap – hatodszor
Az Érdi Védõnõi Szolgálat 
idén immár hatodik 
alkalommal rendezi meg 
az Anyatejes Napot, 
amelyen várandós és 
szoptatós édesanyáknak 
kívánnak segítséget, 
tájékoztatást nyújtani 
– nemcsak a szoptatás, 
hanem a csecsemõkor, 
az anyaság egyéb terü‑
letein is.
 17. oldal

Szoboravatás a Fõtéren

Az Érdi Kamarazenekar kiváló hangulatot nyújtott az új 
Fõtér ünnepélyes átadását követõ, elsõ rendezvény‑
nek, amelyen T. Mészáros András polgármester és a 
szobrot alkotó Eõry Emil közösen leplezte le Batthyány 
Fülöp mellszobrát. 5. oldal

Városi tanévnyitó
Pedagógusok, diákok, iskolaigazgatók és város‑
vezetők köszöntötték a 2011/2012‑es tanévet. 
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Közvélemény‑kutatás
Az érdiek háromnegyede hallott az új város‑
központ kialakításáról.
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Csatornázás
Írásunk a beruházás műszaki tartalmát, a 
teendőket, a kiépítendő rendszert mutatja be. 
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Testvérvárosok
Ünnepélyes keretek között írták alá a Szabadka 
és Érd közötti partnervárosi megállapodást.

7

Érd utol!

Nagy érdeklõdés övezte a 
Spar „Érd utol!” Sportnap 
elvnevezésû rendezvényt 
a hétvégén. 14. oldal

Hallókészülékek
Ôszi Fesztiválja

*Az akcióban résztvevô hallókészülékeinkrôl, szolgáltatásainkról és feltételeinkrôl érdeklôdjön üzleteinkben! Akciónk 2011. október 16-ig érvényes. 

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

A Starkey fülek millióira
illesztett egyéni hallókészüléket.
Pácienseink elégedettsége 
a legfontosabb számunkra,
ezért csúcstechnológiájú 
megoldásainkkal folyamatosan 
fejlesztjük készülékeinket.


