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Rendkívüli közgyûlés
Egyetlen napirendi pont: kihirdették a kon
cessziós pályázat eredményét.
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Megvan az üzemeltetõ
Megkötötték a szerzõdést, és márciustól az 
elkészült szakaszok ráköthetõk a hálózatra.
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Elhurcoltak emléknapja

Több ezer 14–60 év közötti férfit hurcoltak el 1945. január 8-án Érdrõl és a környezõ 
településekrõl malenkij robotra. Embertelen körülmények között, gyûjtõtáborban, 
majd szovjet munkatáborokban éltek – és jórészt el is pusztultak – ezek az ártat-
lanul elvitt férjek, fiúk, apák. Emléküket évtizedekig csak titokban ápolhatták hoz-
zátartozóik, akik szeretteikrõl semmit sem tudva várakoztak évekig: hátha egyszer 
mégis hazatérnek. Rájuk, az elhurcoltakra emlékeztek múlt vasárnap az érdi temp-
lomokban és az Elhurcoltak emlékmûve elõtt.  9. oldal

Tízgólos gyõzelem a váciak ellen
Az érdi lányok magabiz-
tos gyõzelmet arattak a 
Vác kézilabdázói ellen. 
A következõ fordulóban 
lapzártánk után, január 
11-én, szerdán 18 
órakor a Kiskunhalas 
NKSE otthonában lép 
pályára az ÉTV-Érdi 
VSE, majd január 14-
én, szombaton 18.15-
tõl a Batthyány Torna-
csarnokban fogadják a 
Veszprém Barabás KC 
együttesét. 16. oldal

Évkezdés halászlével

Tizedik, azaz jubileumi karácsonyi vendégségét 
rendezte meg ünnepek elõtt az Érd és Környéke 
Horgászegyesület. A szervezõk halászlével, forralt 
borral, süteménnyel és karácsonyi mûsorral várták az 
érdieket december 22-én. Egy nappal késõbb, decem-
ber 23-án a Mindenki karácsonya elnevezésû városi 
rendezvényen egy-egy ajándékkal lehettek gazdagab-
bak azok, akik ellátogattak a Fõ térre. 8. oldal

ÁSZ-jelentés
A pénzügyi ellenõrzésrõl szóló jelentésről beszél
tünk T. Mészáros András polgármesterrel.
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Rákérdeztünk
Érdieket kérdeztünk meg: milyen évet zárt 
2011ben?
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Kiváló 
diákok

A hagyományokhoz híven 
idén is decemberben 
került sor a város diák-
jainak járó legmagasabb 
városi kitüntetések átadá-
sára. 10. oldal

Nyitott 
kapuk

Szülõknek és leendõ diá-
koknak mutatkozott be a 
Gárdonyi iskola. 10. oldal

Röplabda

Az új esztendõt 2012 per-
cen át tartó röplabdázás-
sal ünnepelték. 11. oldal


