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Változik a szennyvízdíj
Megegyezés híján egyelõre nem költözhet  
a Harkály utcai óvoda.

2

Helyi buszjáratok
A város közösségi közlekedésének jövõ
képéről tanácskoztak szakemberek.

3

Éneklõ angyalkák

Csak azok érzik meg az örömöt, akik jók akarnak lenni. Örvendünk, és hálát adunk 
Isten szent fölségének. Az angyalok Isten hírnökei. Dicsõség mennyben az Istennek. 
Gyönyörû történet elevenedett meg karácsonykor Érd templomaiban, öregek ottho-
naiban. Az ünnepi hangulatban megejtõ volt az ifjú „angyalkák” játéka… 11. oldal

Új üzlet, új játszótér 
Egy új üzlet és mellette 
egy új játszótér nyitotta 
meg kapuit december 21-
én a Bajcsy-Zsilinszky út 
133. szám alatt. A Penny 
Market Kft.-nek ez a har-
madik olyan egysége az 
országban, amely játszótér-
rel együtt létesült. Míg a 
bolt nyitási akciókkal várta 
a vásárlókat, a játszótéren 
ezen a kedden bohócok osz-
tottak csokoládét és lufit a 
gyerekeknek. 5. oldal

Szakrendelõ

December 21-én megnyílt a szakorvosi rendelõ új 
szárnyának kapuja – igaz, csak pár órára. Projektzáró 
rendezvény keretében mutatták be ugyanis a meg-
újuló intézet orvostechnológiai hátterét, mûködését, 
kibõvülõ szolgáltatásait, a betegek által igénybe 
vehetõ új lehetõségeket. 9. oldal

Közgyûlési beszámoló
Csak az infláció mértékével emelkedik  
a szemétszállítási díj.

5

Rákérdeztünk
Érdieket kérdeztünk arról, hogy szoktake 
újévi fogadalmat tenni.

3

Értékes 
igazolás

Az NB I. góllövõlistáját egy 
olyan váci játékos veze-
ti, aki érdi játékos! Tóth 
Tímea ugyanis 92 gólt 
szerzett 10 mérkõzésen 
a Vác színeiben, de idén 
már Érden gyarapítja 
majd góljainak számát, 
és haladhat a gólkirálynõi 
cím felé.  14. oldal

Kutyabaj

A menhelyek zsúfolá-
sig teltek, örökbefogadó 
egyre kevesebb akad, a 
gyepmesteri telepek pedig 
országszerte kötelezõ fel-
adatukként ezrével irtják 
ki a feleslegesnek ítélt 
állatokat.  12. oldal

A téli szünet elõtt, karácsonyi hangulatban adták 
át a felújított csoportszobákat az ófalusi óvodában. 
A Greenroom kreatív ügynökség jóvoltából teljesen 
átalakult a Maci csoport. 9. oldal

Szalagavató

Mint igazi elsõ bálozók, habfehér ruhájukban oly 
sugárzóan szépek a lányok, és szmokingjukban oly 
elegánsak a fiúk, amikor a szalagavató fénypontjaként 
a táncparkettre lépnek! Több százan vettek részt a 
Vörösmarty gimnáziumban, december 10-én a 12. A 
és a 12. E osztály, majd december 11-én a 12. B és a 
12. C osztály szalagavató ünnepségén.    10. oldal

Óvodafelújítás


