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Politikai térkeresés
A január 31-i demonstrációról is szó volt  
a sajtótájékoztatón.
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Januári viharok
A parlamenti képviselõ az EU-elnökség  
tennivalóiról is beszélt.

4

Bölcsõdebõvítés

Múlt szerdán ünnepélyesen felavatták a múlt év októberében átadott Aradi utcai 
bölcsõdét, amely önkormányzati forrásból újulhatott meg tavaly. Az ünnepségen 
jelen volt Soltész Miklós államtitkár is. A rendezvényen szó esett a kormány és 
az önkormányzat családokat segítõ programjairól, intézkedéseirõl, valamint a 
bölcsõde további terveirõl is. 2. oldal

Kátyúzási ütemterv
A kátyúzás menetérõl, ütem
tervérõl beszélt a múlt szerdai 
polgármesteri sajtótájékoztatón 
a városüzemeltetési és város
fejlesztési iroda nemrég kineve
zett új vezetõje. Alapelv, hogy 
legelõször a legrosszabb állapo
tú utakat állítják helyre. Bartha 
Géza felkérte a választókerületi 
képviselõket, segítsenek a kátyú
zási ütemterv elkészítésében, 
amit a lakosság is megtekinthet 
majd. 4. oldal

Kosaras székely bál

Bár otthon van, mégis gyakran hazagondol, ki tartó
san vagy örökre hazát cserél. Sokan a szülõföldtõl 
távol is igyekeznek megõrizni, s alkalomadtán fel
eleveníteni õseik szokásait, hagyományait, ahogyan 
példaértékûen teszik ezt a városunkban élõ bukovinai 
székelyek. A Szepes Gyula Mûvelõdési Központban 
idén immár harminckettedik alkalommal tartották 
meg a kosaras székely bált.  6. oldal

Rákérdeztünk
Érdieket kérdeztünk: fél-e az influenzától, és 
beoltatja-e magát ellene?

2

Házasság hete
A február 14-e és 20-a között sorra kerülő 
érdi rendezvényeket ismertetjük.

13

Hajózás

A Kós Károly Szakképzõ 
Iskolában kiselõadást 
tartottak a dunai hajózás
ról.  5. oldal

Gyõzelem

Kicsit döcögõs kezdés 
után a nõi kézilabdacsa
pat hétgólos gyõzelmet 
aratott a siófoki gárda 
ellen. 20. 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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* A „Téli vásár”-ban résztvevô termékeinkrôl, szolgáltatásainkról és feltételeinkrôl érdeklôdjön üzleteinkben. Akciónk 2011. jan. 10-tôl febr. 15-ig érvényes.
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