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Ügyfélszolgálat
Rendkívül sokan keresték fel a múlt héten  
a csatornamű-társulat ügyfélszolgálatát.
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Szennyvízdíj
Ezután is változatlanul a szippantott mennyi-
ség után kell fizetni.
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Elhurcoltakra emlékeztek

A metszõen hideg januári szél éppen csak sejttette a megemlékezõkkel, milyen 
szenvedéseket kellett megélniük a mínusz 10-15 fokos fagyban azoknak a férfiak-
nak, akiket a II. világháború végén, 1945. január 8-án orvul becsapott, igazol-
ványosztás ürügyével összehívott, majd nemcsak településüktõl, de hazájuktól is 
alaposan távol esõ lágerekbe kényszermunkára hurcolt a szovjet haderõ. Rájuk, az 
ártatlanul elhurcoltakra emlékeztek az érdiek a január 9-ei vasárnapon.  9. oldal

Kormányablak nyílt Érden
Kormányablak néven 
integrált ügyfélszolgála-
ti iroda nyílt Érden, ahol 
nemcsak széles körû 
segítséget és nyom-
tatványokat kaphatnak 
az emberek hivatalos 
ügyeik intézésében, 
de bizonyos eljáráso-
kat is megindíthatnak. 
Egyes családtámogatá-
sok például már itt is 
igényelhetõk, és bárki 
lekérdezheti a társada-
lombiztosítási jogviszo-
nyát. 11. oldal

Úszók szezonzárása

A felkészülést a megérdemelt augusztusi pihenõ után 
szeptember elején kezdték a Gárdonyi Tanuszodában, 
amely végre saját otthonuknak tekinthetõ. Alig egy 
hónapnyi edzés után rajtkõre álltak a Pest megyei 
csb harmadik fordulóján Monoron. A verseny során 
egyre nyilvánvalóbb lett, hogy a csapat az évek során 
elõször lehet versenyben a megyei bajnokság máso-
dik helyéért. Képünkön a kiválóan szerepelt lány 4x50 
méteres gyorsváltó tagjai. 16. oldal

Ingatlanadó
Sok a félreértés és a félremagyarázás az adó 
mértékét és az alapfogalmakat illetően.
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Poly-Art-bemutatkozás
Négy fiatal, ígéretes tehetséggel ismerkedhe-
tett meg az érdi mûvészetkedvelõ közönség.
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Rovásírás

Karsa Botond erõsáramú 
villamosmérnök már 
16 éve nyugdíjas. Kuta-
tóintézetben dolgozott, 
ám mindig érdekelték a 
jelenségek konkrét, bizo-
nyított okai és a követ-
kezmények.  7. oldal

Adomány

Az Érdi Szociális Gondozó 
Központ Habilitációs Köz-
pontjában vehették át az 
értelmi sérült fiatalok és 
gondozóik a csaknem egy-
millió forint értékû, külön-
leges, gördülõtalpúlábbeli-
adományt. 8. oldal

Kosársuli

Érd eddig egyetlen kosár-
labdaklubjában különle-
ges módszerekkel edzik a 
gyerekeket. 13. oldal


