
XXI. évfolyam, 41. szám 2011. október 27.   Érd Megyei Jogú Város Önkormányzatának ingyenes hetilapja

Októberi közgyûlés
Az érdi önkormányzat egyszeri anyagi támo-
gatásban részesítette a sebesült rendőröket.
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Csatornázás
Folytatjuk a házi csatornabekötéseket végzõ 
vállalkozásokat bemutató sorozatunkat. 
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Ünnepi megemlékezés

Emlékezzünk a hõsökre, de soha és sehol ne feledjük a gyilkosokat – hangsúlyozta 
ünnepi beszédében T. Mészáros András, Érd polgármestere az 1956-os forrada-
lom és szabadságharc emlékére rendezett városi ünnepségen. Aradszki András 
országgyûlési képviselõ beszédében úgy fogalmazott: a szocialista, kommunista 
évtizedek és az elmúlt húsz év liberális bûnözõi ma is büntetlenül élnek közöttünk, 
és ez rányomja bélyegét a hétköznapok lelkületére.  3. oldal

Bukovinai székelyek emléknapja
A bukovinai székelyek 
Magyarországra való haza-
térésének 70. és az Érdi 
Bukovinai Székely Nép-
dalkör megalakulásának 
40. évfordulója alkalmából 
egész napos rendezvényt 
szervezett Kóka Rozália 
énekes, mesemondó. 
Hazatérés Bukovinából 
címmel dokumentumfotó-
kiállítás nyílt a Városi 
Galériában a bukovinai szé-
kelyek 1941-es Bácskába 
való telepítésérõl.  
 5. oldal

Elhelyezték az alapkövet

Október 21-én ünnepélyesen elhelyezték az új Lea 
Otthon alapkövét. Az egyházi kezelésû intézmény már 
hat éve mûködik Érden, de saját ingatlanra csak most 
tett szert. Az ünnepségen felszólalók reményüket 
fejezték ki, hogy azok, akik most még fenntartásokkal 
tekintenek az új létesítményre, késõbb támogatói 
lehetnek az intézménynek, amelynek célja, hogy 
egyetlen édesanya se legyen kénytelen megválni 
gyermekétõl, hanem biztonságban, szeretetben nevel-
hesse fel õt.   4. oldal

Kék hírek
Három, önbíráskodás bûntettével gyanúsít-
ható személyt fogott el az érdi rendőrség. 
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Hat gólt rúgtak
A Budafok ellen elért győzelemmel az érdi 
labdarúgók őrzik harmadik helyüket.
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Kinevezés

A közgyûlés öt évre Var-
gáné Balogh Erikát nevez-
te ki az Érdligeti Általános 
Iskola magasabb vezetõi 
feladatainak ellátására.
 11. oldal

Jubileum

Az érdi evangélikusok 
október 23-án a Thököly 
utcai templomuk felszen-
telésének hatvanadik 
és három éve nyugállo-
mányba vonult lelkészük, 
Ittzés István pappá szen-
telésének huszadik évfor-
dulója tiszteletére ünne-
pi közgyûlést tartottak. 
 12. oldal

VMG-történet

A Vörösmarty Mihály Gim-
náziumról szóló cikksoro-
zatunk utolsó részében az 
elmúlt évtized fontosabb 
eseményeirõl esik szó.
 13. oldal

A VILÁG TALÁN
LEGJOBB
HALLÓKÉSZÜLÉKE

Érd, Budai út 28.
(STOP. SHOP.-pal szemben,
a CBA mellett)

23/362-351
30/825-9274

A KOCKÁZATOKRÓL OLVASSA EL A HASZNÁLATI ÚTMUTATÓT,

VAGY KÉRDEZZE MEG KEZELÔORVOSÁT!

Hallásszalon

CSÚCSKÉSZÜLÉKÜNK 

66%
KEDVEZMÉNNYEL*
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CSÚCS

KE

*2011. november 30-ig két SoundLens hallókészülék egyidejû vásárlása esetén 66% kedvezményt adunk.  
Szolgáltatásainkról és feltételeinkrôl érdeklôdjön üzleteinkben!  

KÉRJEN IDÔPONTOT

INGYENES HALLÁSVIZSGÁLATRA! 


