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TÉLI VÁSÁR

KAMATMENTES 
RÉSZLETFIZETÉSI LEHETÔSÉG*

INGYENES HALLÁSVIZSGÁLAT

Két SoundLens hallókészülék
egyidejû vásárlása esetén
66% kedvezményt adunk
2012. január 31-ig. 

-100%

A VILÁG TALÁN
LEGJOBB
HALLÓKÉSZÜLÉKE

A KOCKÁZATOKRÓL OLVASSA EL A HASZNÁLATI ÚTMUTATÓT,

VAGY KÉRDEZZE MEG KEZELÔORVOSÁT!

*Feltételeinkrôl, szolgáltatásainkról érdeklôdjön üzleteinkben!www.starkey.hu

-66%Érd, Budai út 28.
(STOP. SHOP.-pal szemben,
a CBA mellett)

23/362-351
30/825-9274

Hallásszalon

EGY FORINT 
– Ha átlagosan ennyibe kerül Önnek egy 
olvasó elérése, miért keresgélne tovább?

Hirdessen nálunk!

8 éve kiszámítható
Az Ön üzletkötõje: Mravik Noémi, 0620/319-9020

Szalagavató bál

Az érdi Vörösmarty Mihály Gimnázium végzõs diákjai minden bizonnyal piros betûs 
ünnepként könyvelik el január 13-át. Ekkor rendezték ugyanis szalagavató báljukat, 
melyen jelképesen felnõtté avatták õket. 15. oldal

Csatornaépítõk

Idén fog a legtöbb szennyvízcsatorna épülni Érden, és 
év végére várhatóan befejezõdik az érdi szennyvíztisz-
tító bõvítése és rekonstrukciója is.  4. oldal

Városi polgárõrök

A 2012-es évben az Érdi Városi Polgárõr Egyesület 
tovább folytatja az általa megkezdett utat, és jelen-
létével tevékenyen részt vesz Érd közbiztonságának 
javításában.  14. oldal

Az Érdi Mûvésztelep kiállítása
Harmadik alkalommal 
mutatkoztak be alkotásaik-
kal az Érdi Mûvésztelep 
résztvevõi, ám a mosta-
ni tárlat már egy térben 
jóval gazdagabb és lát-
ványosabb helyszínen, 
az új Városi Galériában 
nyílhatott meg. Tizenkét 
kortárs mûvész mutatta 
be munkáit. 7. oldal

Agyagvirágok

Polgár Ágnes alkotásai-
val a Szepes Gyula Mûve-
lõdési Központ elõterében 
elhelyezett üvegvitrinek-
ben találkozhattunk a 
közelmúltban. 12. oldal

Gyõzelmek

Érd nõi kézilabdacsapa-
ta kiváló játékkal gyõzött 
legutóbbi két mérkõzé-
sén, a Kiskunhalas és a 
Veszprém gárdája ellen. 
Ezzel felküzdötte magát 
a tabella ötödik helyére. 
 18. oldal

Tájékoztató
Mindenkit érintõ, érdeklõ 
újságírói kérdésekre vála-
szolt múlt szerdai sajtótá-
jékoztatóján T. Mészáros 
András polgármester. 
A helyi sajtó képviselõi 
kérdéseket tettek fel a 
helyi gazdaságélénkítés, az 
új fejlesztések, a kulturális 
és a szociális támogatások 
témakörében. 2. oldal


