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Cikluskezdõ interjú
T. Mészáros András: A választók többsége 
szerint a megkezdett út a helyes út.
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Elfogták az elkövetõket
November elején súlyos rablás történt,  
amelynek elkövetõit elfogták az érdi rendõrök.
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Lampionos felvonulás

Múlt szerdán a Szentkeresztrõl Nevezett Irgalmas Nõvérek Marianum Általános 
Iskola hagyományõrzõ lampionos felvonulást rendezett az Alsó utcában. A délután 
öt órakor, sötétedéskor induló négyszáz fõs gyereksereg a Újfalusi Jézus Szíve-
templomig vonult saját készítésû lámpásokkal, hogy megtekinthessék a Márton-
napi elõadást. 6. oldal

Libás játékok az óvodában
Aki Márton napján libát nem 
eszik, egész évben éhezik – tart-
ja a népi mondás. Libasültet 
ugyan nem kínált, ám nagyon sok 
régi játékot, mondókát és éneket 
idézett fel a Kincses Óvoda Har-
kály úti tagóvodájának Szalakó-
ta csoportja a gyermekkönyvtár-
ban november 11-én megtartott 
mesedélelõttön.  4. oldal

A fogathajtó tervei

Farkas László olyan sportágban vívott ki nevet magá-
nak, amelyben bizony, tekintettel a világhíres elõdökre, 
nem könnyû a felszínre kerülni, s még nehezebb 
ott maradni. A 43 éves hajtónak sikerült mindez. 
Olyannyira, hogy ismét nagy terveket szõ.   17. oldal

Rákérdeztünk
Hogyan készül a téli időszakra? – kérdeztük 
érdi polgároktól.
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Csatornázás
Eredményes volt az érdi szennyvíztisztító 
bővítésére kiírt tender.
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MÉKE-bál

A Mozgáskorlátozottak Érd 
és Környéke Egyesület idei 
szüreti bálja aszúbál lett. 
 15. oldal

Küzdelem

Izgalmas mérkõzésen szen-
vedtek vereséget a debreceni 
csapattól az érdi kézilabdázók. 
 20. oldal

Csiribiri

Halász Judit-est volt a 
mûvelõdési központban. 
 7. oldal
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* Az akcióban résztvevô készülékeinkrôl és feltételeinkrôl érdeklôdjön üzleteinkben. Akciónk 2010. augusztus 24-tôl visszavonásig érvényes.
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