
Együttmûködõ frakciók
A közgyűlési frakciók vezetői megállapodtak 
abban, hogy visszatérnek a közös munkához.

3

Rendkívüli közgyûlés
A képviselõ-testület módosította Érd Megyei 
Jogú Város 2009. évi költségvetését.

3

Folytatódik a Suli-Zsúr

Újra nyílt napokkal várta az iskolásokat a Suli-Zsúr. Idén is többféle szakkör, fog-
lalkozás – no meg játszóház – indult, hogy azok a gyerekek se csellengjenek az 
utcán vagy üljenek otthon egyedül a képernyõk elõtt, akiknek a szülei nem érnek 
haza a napközi végére. Persze várják azokat is, akik „csak” egy jót szeretnének 
ugrálni, táncolni, kézmûveskednének vagy nyelvet tanulnának  12. oldal

Ingyen alma gyerekeknek

Elek apó meséi

A Benedek Elek-évforduló eseményeihez kapcsolódóan 
2009 áprilisában a Szepes Gyula Mûvelõdési Központ 
Elek apó meséi címmel mesemondó és meseíró ver-
senyt, illetve rajzpályázatot hirdetett diákoknak. A gála-
esten, ahol az eredményhirdetés volt, Kóka Rozália éne-
kes, mesemondó köszöntötte a versenyzõket, a felkészítõ 
tanárokat, a szülõket és az egybegyûlteket. Benedek Elek 
ükunokája – Benedek Zsuzsanna – is megtisztelte jelen-
létével a gálamûsort, és õ adta át a gyõzteseknek és a 
helyezetteknek a jutalmakat.  7. oldal

Véleményütközések
A sokat vitatott ingatlanügyben továbbra is 
különböznek a vélemények.

4

Ismét az elsõ helyen
A női kézilabdacsapat nagy gólkülönbségű 
győzelmével újból a tabella élére került.

20
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A Magosz és az ön-
kormányzat együttmû-
ködésében újraindult az 
érdi iskolákban és óvo-
dákban az almaprogram: 
egy hónapon keresztül 
minden gyermek napi egy 
almát kap, függetlenül 
attól, befizették-e szülei 
az óvodai vagy iskolai 
étkezésekre. A szokásos 
szerdai sajtótájékoztatón 
szó volt az eddig meg-
nyílt két szociális bolt 
növekvõ népszerûségérõl 
és az újabb boltnyitás 
lehetõségérõl is. 2. oldal

Óvodák

Az óvodai férõhelyek 
számának növelése és 
az ellátás színvonalá-
nak javítása érdekében 
az önkormányzat ebben 
az évben összesen száz-
huszonhét és fél millió 
forintot fordít az óvodai 
épületek felújítására és 
bõvítésére. Az idei egyik 
legnagyobb volumenû 
intézményi beruházás 
a Bem téri Szivárvány 
Óvodában valósult meg, 
ahol nemcsak a meglévõ 
épület felújítására, hanem 
annak jelentõs bõvítésére 
is sor került.  12. oldal

Bokszgála

Belinszky „Baby” Krisztina 
profi ökölvívó újabb világ-
bajnoki címet szerezhet, 
és ezt lakóhelyén, Érden 
teheti meg. A város elsõ 
nagyszabású bokszgáláját 
november végén rendezik.  
 17. oldal


