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Rendkívüli közgyûlés
Egy sürgõs elõterjesztéssel és két rövid tájé-
koztatóval bõvült a napirend.
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Csatornázás
Lakossági kérdésekre válaszolnak a munkála-
tok kivitelezői.
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Emlékezés a mártírokra

November negyedike az 1956-os forradalom leverésének évfordulója, nem-
zeti gyásznap. Az érdi önkormányzat ezen a napon délután három órakor a 
Hármaskeresztnél emlékezett meg a szabadságharc mártírjairól, kiemelten az érdi 
és a környékbeli áldozatokról. 3. oldal

Tökjó fesztivál a Fõtéren
A legjobb töklámpás és 
a legjobb jelmez címért 
is versenyezhettek azok, 
akik kilátogattak a 2030 
Egyesület által szerve-
zett Tökjó fesztiválra a 
város Fõterére. Számos 
színes halloween ünne-
pi program várta az 
érdeklõdõket. 10. oldal

Családi napközik

Régebben az óvoda, a bölcsõde, a nagymama meg a 
szomszéd néni vigyázott a dolgozó szülõk még nem 
iskoláskorú gyermekeire. Az utóbbi években aztán 
jöttek és szaporodtak a családi napközik, amelyek 
gyakran az egyetlen megoldást jelentik a munkába 
álló édesanyáknak, hiszen városunkban jóval több a 
kisgyermek, mint az óvodai, bölcsõdei hely. 12. oldal

NAV-információk
Érdekes vizsgálatok, a közeljövőben lejáró 
adózási határidők.
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Harminc gól különbség
A város női kézilabdacsapata barátságos han-
gulatú kupameccsen nyert a tököliek ellen.
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Tajvani 
szemmel

Vajon milyen lehet 
Magyarország „idegen” 
szemmel? Ez mindig is 
érdekli a magyart, most 
megkapta rá a választ: 
egy tajvani festõ szemé-
vel láthatjuk önmagun-
kat, kincseinket. Chuang 
Hung-che nyolc éven 
át bebarangolta hazán-
kat fényképezõgéppel és 
ecsettel. 6. oldal

Pasztellképek
Tájak, vizek, hegyek, völ-
gyek és fõként fények 
láthatók Bálint Imre lágy 
pasztellszínekkel alkotott 
képein. Az Istent dicsõítõ 
természet címû kiállítás Tár-
nokon látható.  11. oldal

A VILÁG TALÁN
LEGJOBB
HALLÓKÉSZÜLÉKE

*

+ INGYENES HALLÁSVIZSGÁLAT
+ KAMATMENTES RÉSZLETFIZETÉSI LEHETÔSÉG

vásárlásakor
a kedvezmény nálunk akár

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

23/362-351
30/825-9274

Hallásszalon

* Az akcióban résztvevô készülékünkrôl és feltételeinkrôl érdeklôdjön üzleteinkben. Akciónk 2011. november 2-tôl visszavonásig érvényes.


