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Érd Polgárõr Város
Az önkormányzat a polgárõrség támogatásáért 
Polgárõr Város kitüntetõ címet nyert.
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Fontos döntések
A nyári szünet elõtti utolsó tanácskozását tar
totta meg Érd város közgyûlése.
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Foci-EB a Fõtéren

Június nyolcadika óta a város Fõterén felállított óriáskivetítõn kísérhették figye-
lemmel az érdeklõdõk az Európa-bajnokság mérkõzéseit. Múlt vasárnap, amikor a 
döntõ mérkõzést rendezték, focidrukkerek és hozzátartozóik tucatjai gyûltek össze 
és izgulták közösen végig a mindent eldöntõ találkozót. 13. oldal

Értékes érmek és helyezések
Az érdi fiatal birkózók az 
utóbbi idõben is számos 
erõfelmérõn vettek részt, 
és ezekrõl a színvona-
las vetélkedésekrõl szép 
eredményekkel tértek ha-
za. Ezek között az eredmé-
nyek között válogattunk. 
Felvételünk a diákolimpia 
ceglédi döntõjében készült 
– elöl Tót-Suszt Tamás és  
Horváth Péter, a hátsó 
sorban Tar Mihály, Zsigrai 
Péter, Mezei Dárius, Mezei 
Patrik, Végh Artúr és 
Kovács János. 16. oldal

Öt nap a gyerekekért

Közös éneklés, bibliai és missziós történetek, ver-
senyek és sok-sok játék – ez volt a programja az 
ötnapos gyerekklubnak, amit az Érdi Evangélikus 
Egyházközség szervezett a 4–14 éveseknek. Labossa 
Péter és felesége, Labossáné Kõvágó Anita lelkészek-
nek nemcsak a lelki táplálékra volt gondjuk, de arra 
is ügyeltek, hogy a gyerekek eleget mozogjanak: a 
fiúkat focizni vitték, a kicsik labdajátékokat, fogócskát 
játszottak. 11. oldal

Támad a nyár
Szünidei betegségekről, balesetekről, megelõzé
si lehetõségekről kérdeztük a gyermekorvost.
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Semmelweis-nap
Az egészségügyi dolgozókat köszöntötték az 
érdi szakrendelőben.
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Hõség

Pillanatképeken mutatjuk 
be, hogyan élik meg a 
város lakói a rendkívüli 
hõséget. 10. oldal

Kõrösi

A Kõrösi Csoma iskola a 
2011/2012-es tanévben 
együttmûködõ partner-
ként vett részt egy nagy-
szabású EU-s projektben.
 12. oldal
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Hallásszalon

• Könnyű kivenni.
• Akár az első vizsgálat után hordható.
• Kamatmentes részletfi zetési lehetőség.
• Kérjen időpontot INGYENES hallásvizsgálatra!

www.starkey.hu

ITT LÁTSZIK. PEDIG LÁTHATATLAN.
*

*A láthatatlanság foka a fül anatómiájától függ. Hallókészülékeinkrôl, akcióinkról érdeklôdjön üzleteinkben! 

 HALLÓKÉSZÜLÉK 
azoknak, akik várakozás nélkül 
szeretnék megélni a hallás élményét.

Hallása szívügyünk

®

A KOCKÁZATOKRÓL OLVASSA EL A HASZNÁLATI ÚTMUTATÓT,

VAGY KÉRDEZZE MEG KEZELÔORVOSÁT!


