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Tartják a határidõt
A csatornázás állásáról és induló munkálatok-
ról hangzott el tájékoztatás.
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Duna-stratégia
Programalkotó tanácskozást tartott Érden a 
Duna Menti Városok Együttmûködési Fóruma.
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Ifjú környezetvédõk

A Vöröskereszt Érdi Területi Szervezete, a Fidesz Zöld 
Tagozata, az Ö.T.H.É.T. Egyesület és az Érdkom közö-
sen hívta játékos vetélkedõre az óvodásokat, illetve az 
iskolák alsó tagozatainak növendékeit. Bár a világnap 
júniusi idõpontja jó idõt feltételez, ezúttal az égiek 
nem zárták szívükbe maradéktalanul a rendezvényt, 
habár legalább az égi áldás nem esett, volt helyette 
viszont erõs szél. 4. oldal

Látogatás Ráckevén
Olyan településre kalauzoljuk el olvasóinkat, 
ahol már évek óta mûködnek átemelők.
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Éremosztás
Átvették a bajnoki címért járó érmeket  
a város labdarúgócsapatának tagjai.

16

Pedagógusnap

Június eleje a pedagógusoké – egy nap, amikor meg-
emlékezünk róluk, és nyilvánosan megköszönhetjük az 
általuk végzett egész éves munkát.  5. oldal

Úrnapi körmenet

Az újfalusi Jézus Szíve-templomból indult június kilencedikén az úrnapi körmenet 
Hajdú Ferenc plébános vezetésével. Vasárnap, június tizedikén a tusculánumi 
templom körül tartottak úrnapi körmenetet Boros Zoltán plébános vezetésével, 
ugyancsak több száz résztvevõvel.  3. oldal

Évzáró
Az érdi nõi kézilabdázók ün-
nepélyes évzárón búcsúztat-
ták az aktív játéktól vissza-
vonult csapatkapitányt, Pá-
dár Margót. 16. oldal

Dr. PÓRFY TÜNDE 
ÁLLATORVOSI RENDELŐJE

ÉRD, BOKOR U. 28. 
www.erdvet.hu

SEGÍTÜNK A NYÁRI VESZÉLYEK
ELLENI VÉDEKEZÉSBEN!

MINDEN KÜLSŐ- 
ÉS BELSŐ ÉLŐSKÖDŐ

(bolha, kullancs, féreg)
ELLENI SZER ÁRÁBÓL -20%

(az akció augusztus végéig érvényes)

NAPKÖZIS TÁBOR
Minigolf oktatás Érd szívében, gyönyörű környezetben! Június 17-től augusztus 18-ig 
kiscsoportos foglalkozások kezdő I-II. szinten, 8-18 éves korig. Hétfőtől péntekig, egy 
hetes turnusokban. Ár: 20 000 Ft/fő/5 nap (ebédet és felszerelést biztosítunk)

Hozd el szüleidet, barátaidat is!
Szombaton és vasárnap 8-13 óráig intenzív foglalkozás felnőttek, családok részére. 
(3 500 Ft/fő/2 nap) Minden nap 22 óráig kötetlen játéklehetőség vár a sétálóutca mellett. 
(500 Ft/fő/alkalom)

ITT VAN A NYÁR, ITT VAN ÚJRA

Tanulj az ország legeredményesebb csapatától!

További információ, jelentkezés: Tóth János
+3630 948 0235 / +3623 521 720 / www.toresz.hu/minigolf

KONCENTRÁLJ A MINIGOLFRA!

AZ IDEI NYÁR ÚJDONSÁGA!


