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Szüreti mulatság

Must- és borkóstolás, kézmûvesvásár, bográcsban fõtt gulyás és sült kolbász 
– egy hamisítatlan szüreti mulatság receptje. A régi hagyományok ismét feleleve-
nedtek Ófaluban: a helyiek népi gúnyát öltöttek, bográcsban fõzték az õsi ételeket, 
és vidám énekekkel ünnepelték az õszi betakarítást. Az V. Szüreti Mulatság és 
Kézmûves Vásár kulturális és gasztronómiai sokszínûsége rengeteg érdeklõdõt 
vonzott.   4. oldal

A mellszobor otthonra talált
Végre hazatalált Sze-
pes Gyula mellszob-
ra – fogalmazott Kéri 
Mihály, az oktatási és 
mûvelõdési bizottság 
elnöke a festõmûvész 
szobrának avatásán a 
mûvelõdési központban. 
Az avatáson jelen volt 
a szobor megalkotója, 
Domonkos Béla, illetve 
Szepes Gyula egyik fia 
is.   8. oldal

Balázs Dénes emlékére

Nem rideg kiállítótermeket, hanem eleven, élettel teli 
tudományos munkát álmodott meg a világutazó, föld-
rajztudós Balázs Dénes, amikor a Magyar Földrajzi 
Múzeum megalakítását Érden felvetette. Ma már elé-
gedetten tekinthet le az égbõl, kívánsága várakozáson 
felül teljesült.  3. oldal

Városvezetõi tájékoztató
Tizenötezer résztvevõvel, rendbontás nélkül 
zajlott az utcabál.

2

Felhívás öregdiákokhoz
Ötvenéves jubileumának megünneplésére 
készül a Vörösmarty Mihály Gimnázium.

8

Lakossági kérdések
A kivitelezők képviselői válaszoltak a szenny-
vízhálózat építésével kapcsolatos kérdésekre.

5

Vadász Borrend
Tíz esztendeje alakult a jelenlegi érdi illetősé-
gű Vadász Borrend.

10

Kiütéses 
gyõzelem

Magabiztos, 21 gólos gyõ-
zelmet arattak a kézilab-
dázó hölgyek. 16. oldal

Nyári 
érmek

Kitûnõ versenyévadot 
zártak az érdi úszók. 
A hosszú téli–tavaszi 
felkészülés után kemény 
edzõtáborral és verse-
nyek, országos bajnok-
ságok sorával telt a nyári 
idõszak. 12. oldal

Hallókészülékek
Ôszi Fesztiválja

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

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

23/362-351
30/825-9274

Hallásszalon

Kisebb, mint bármely eddigi
„hangszóró a hallójáratban”
készülékünk. 
A Starkey legújabb fejlesztéseinek 
köszönhetôen még jobb térhallás, 
még jobb zajkezelés jellemzi.
Különbözô fokú hallásvesztésre.

50% KEDVEZMÉNY 
a második hallókészülék árából!*

Kérjen idôpontot
INGYENES HALLÁSVIZSGÁLATRA! 
HALLÓKÉSZÜLÉK PRÓBAHORDÁS


