
Városi pályázatok
Érd pályázatot nyújt be városi tulajdonú köz-
lekedési társaság létrehozására.
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Csatornázás
Január végéig még lehet a részletekben történő 
fizetést választani.
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Elhurcoltakra emlékeztek

Az Isten akarta úgy, hogy a múlt vasárnap megtartott emlékünnepségen a megje-
lentek végigdideregjék a beszédeket és a koszorúzási ceremóniát, mert így ízelítõt 
kaptak azokból a zimankós téli napokból, amelyek megkeserítették az érdi, tárnoki, 
százhalombattai, sóskúti és pusztazámori férfiak és fiatalemberek sorsát, akik éve-
ket töltöttek a szovjet munkatáborokban.   4. oldal

Hangverseny a templomban

A ciszterek templomában megtartott hangversenyen a Lukin Fúvószenekar, a Lukin 
Gyermek-vonószenekar, a Lukin Reneszánsz Együttes, valamint az Érdi Harmonikakvartett 
mellett más kamaracsoportok is szerepeltek.  5. oldal

Mozgalmas kupameccs

Az érdi nõi kézilabdacsapat a Magyar Kupában a 
hódmezõvásárhelyi együttest kapta ellenfélül – azt 
a csapatot, amely a nemzetközi szinten is igen erõs 
magyar bajnokságban az egyik legjobb, váloga-
tott játékosokkal megtûzdelt csapat. A mérkõzést 
követõen Kedves László vezetõedzõ értékelte a játé-
kosok teljesítményét. 16. oldal

A kultúra ünnepe
Egyik legfiatalabb ünnepünket, a magyar 
kultúra napját ünnepeljük január 22-én.
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Hajléktalanok szállója
A hideg január elsõsorban a fedél nélkül élõ 
embereknek nehezíti meg a mindennapjait.
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Suli-zsúr

Országosan is egyedülálló 
kezdeményezésbe fogott 
néhány érdi szülõ, pedagó-
gus: közhasznú szövetke-
zetet hoztak létre az isko-
lás korú gyerekek napközi 
utáni mindennapos fel-
ügyeletére. Vadász Judit, 
a Suli-zsúr Közhasznú 
Szociális Szövetkezet elnö-
ke elmondta, hogy a játék-
kal, mozgással, szakkö-
rökkel, vagy igény szerint 
korrepetálással tarkított 
délutáni-esti foglalkozások 
február végén indulnak 
a Kõrösi Csoma Sándor 
Általános Iskolában.   
 8. oldal

Közbiztonság

Noha a statisztikai adatok, 
amelyek az ismertté vált 
bûncselekmények csak-
nem a felére csökkenésérõl 
adnak számot, kétségkívül 
a közbiztonság javulásá-
ra utalnak, a rendõrségi 
munka megítélésében 
elsõsorban az emberek 
biztonságérzete számít. 
Kozma Károly alezredes 
lakosságorientált rend-
õrséget ígért, amikor más-
fél évvel ezelõtt átvette az 
Érdi Rendõrkapitányság 
irányítását.  9. oldal


