
Évkezdõ interjú
T. Mészáros András polgármester beszélt  
a városvezetés idei terveiről.
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Rákérdeztünk
Érdiek mondták el, hogy mennyire veszik 
komolyan a rémhíreket.
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Jön a belvíz!

A tavasz beköszöntével komoly belvízgondokra lehet számítani Érden is. A véde-
kezés megszervezése elkezdõdött, az illetékes hatóságot is értesítették arról, mek-
kora pénzösszeg kellene a sikeres megelõzéshez. A Helyi Védelmi Bizottság felhí-
vásban figyelmeztette a lakosságot arra, hogy az ingatlanok elõtti árkok, átereszek 
tisztán tartása a tulajdonosok feladata.  5. oldal

Elhurcoltak

Érden is minden évben 
fejet hajtunk a „málenkij 
robotra” deportált, ártat-
lanul szenvedõ embe-
rek elõtt – fogalmazott 
Lendvai Tímár Edit, a 
Magyar Földrajzi Múzeum 
munkatársa. 13. oldal

Újraparkosítás

A szakrendelõ átépítése ugyan már befejezõdött – az 
intézet új szárnya várhatóan március elején nyitja 
meg kapuit –, az Alsó utca helyreállítása azonban 
csak most kezdõdik. A polgármester azt ígéri: helyre-
állítják és parkosítják a rendelõ környékén parkolásra 
használt területeket. A lakosok remélik, hogy nemcsak 
a parkolónak használt részeket, hanem a kapubeálló-
kat is helyreállítják. 3. oldal

Betöréses éjszaka
Jegyzőkönyvi hitelességgel számolunk be  
egy betörés részleteiről.
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Birkózók sikerei
Az elmúlt hétvégén az érdi birkózók és szumósok 
gyűjtöttek érmeket a Batthyány Tornacsarnokban
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Gólzápor

Tóth Tímea kilenc gólja is 
kevés volt az elsõ osztály 
élcsoportjához tartozó kézi-
labdacsapat, a Vác ellen. 
Az érdi lányok a vereség 
ellenére kiválóan játszot-
tak a magas színvonalú, 
fordulatos mérkõzésen. 
 16. oldal

XI. Fehérvári út 79.
462-60-52
II. Margit körút 57.
369-33-62
X. Kôrösi Cs. út 40.
261-19-09
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Budapesten
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* A „Téli vásár”-ban résztvevô termékeinkrôl, szolgáltatásainkról és feltételeinkrôl érdeklôdjön üzleteinkben. Akciónk 2011. jan. 10-tôl febr. 15-ig érvényes.
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