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Idõszerû ügyek 
Több, sokakat érintõ téma is felmerült a múlt 
szerdai polgármesteri sajtótájékoztatón.
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Karácsonyfák
Múlt hétvégén megjelentek Érden az elsõ 
fenyõárusok.
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Épül a csatorna

Gõzerõvel folytatódik a csatornázási projekt, közeleg az ünnep, egy-egy szakasszal 
már karácsonyra végezni akarnak az építõk. Ennek megfelelõen még szombaton is 
dübörögtek a földgépek az utcákban, mélyülnek az árkok. 14. oldal

Drogmegelõzési program
Ha a mai szülõk leg-
alább napi tíz percet 
kizárólag gyermekeik-
nek szentelnének, jó-
val kevesebb fiatal 
nyúlna a kábítósze-
rekhez – hangoztatta 
a megelõzést célzó 
elõadásában Kökény 
Kálmán, a Vöröskereszt 
kábítószer-prevenciós 
programjának nyitó 
rendezvényén,  amit a 
Gárdonyi Géza iskolá-
ban tartottak december 
9-én. 5. oldal

Látványos sportág

Kovács Anita egész életét meghatározta a tánc, és a 
gyermekek tanítására is hosszú évek óta tudatosan készül 
egy olyan sportágban, ahol a gyakorlat teljes fegyelmet 
és koncentrációt igényel. Az akrobatikus rock and rollban 
a legapróbb mozdulatoknak is a helyükön kell lenniük a 
látványos koreográfiákban, ami egyebek mellett a teljes 
bizalmat is megköveteli a párok között.  15. oldal

Irodalomóra
Kalász Márton beszélgetett a Bolyai János 
iskola diákjaival.
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Rákérdeztünk
Érdieket kérdeztünk meg: ki mit vár a kará-
csonytól?

3

Vihar

A városközpontban, a 
körforgalomban kidõlt a 
karácsonyfa, amelyet az 
ÉKF munkatársai távolí-
tottak el az útból, illetve 
helyeztek vissza.  4. oldal

Ûrgyûjtõ

A Szepes Gyula Mûve-
lõdési Központban lát-
hatták az érdeklõdõk 
– Rakétatechnika és az 
ûrkutatás a gyûjtõ és a 
makettkészítõ szempont-
jából címmel – Schu-
minszky Nándor „ûrgyûj-
tõ” kiállítását.  13. oldal

SZEM

Még 2011 elején elindí-
tották a SZEM-et, vagyis 
a Szomszédok Egymásért 
Mozgalmat. 10. oldal

A VILÁG TALÁN
LEGJOBB
HALLÓKÉSZÜLÉKE

A KOCKÁZATOKRÓL OLVASSA EL A HASZNÁLATI ÚTMUTATÓT, VAGY KÉRDEZZE MEG KEZELÔORVOSÁT!

*Feltételeinkrôl, szolgáltatásainkról érdeklôdjön üzleteinkben!

 INGYENES
 hallásvizsgálat

 KAMATMENTES
 részlet zetési lehetôség*

 HALLÓKÉSZÜLÉK
 próbahordás

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

23/362-351
30/825-9274

Hallásszalon

Két Starkey 
SoundLens
hallókészülék
egyidejû vásárlása
esetén

66%
kedvezményt adunk
2012. január 31-ig. 

EGYÉNI.

DIGITÁLIS.

LÁTHATATLAN.

SoundLens.


