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Kérdések és válaszok
A sajtó kérdéseire válaszolt T. Mészáros András 
polgármester és Segesdi János alpolgármester.

3

Közbiztonság
A közlekedésbiztonsági helyzetrõl és  bûnügyi 
eseményekrõl volt szó a rendőrség tájékoztatóján.
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Épül a csatorna

Több ingatlantulajdonos érdeklõdött, hogy mit fedez 
az általa befizetett érdekeltségi hozzájárulás. Egyebek 
közt errõl beszélgettünk Simó Károly elnökhelyettes-
sel. A válasz, valamint a beruházás forrásösszetétele 
táblázatban is szerepel írásunkban. Eszerint Érdre 
5 402 461 000 Ft saját forrás (érthetõbb nyelven: 
önrész) biztosítása jut. 4. oldal

A kultúra napja
Érden az idén is sokrétû, értékes programokkal 
emlékeztek meg a magyar kultúra napjáról. 
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Házasság Hete 2012
Tíz napig a házasságról, a családról, a krízisrõl 
és a megoldásról szólnak a fõbb hírek. 
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Mûvészek bemutatója

A magyar kultúra napja tiszteletére rendezett ünnepség egy újabb csoportos kiál-
lítás megnyitójával kezdõdött január 20-án a Városi Galériában. A Törökbálinton 
tavaly nyáron alakult mûvészcsoportot nyolc, hasonlóan gondolkodó és hasonlóan 
alkotó mûvész keltette életre, akik idõnként együtt dolgoznak. 11. oldal

Vállalkozók tanácskoztak
Az Érd és Környéke Ipar-
testület második alkalom-
mal szervezett a város 
vállalkozóinak találkozót, 
amelynek célja az egy-
mással való ismerkedés 
volt. A résztvevõk bemu-
tatták vállalkozásaikat, 
értékelték gazdasági 
helyzetüket, kapcsolatu-
kat a várossal. 4. oldal

Paródia

Az irodalmi „recycling” 
egyik legnépszerûbb faj-
tájáról, a paródiáról volt 
szó a Csuka Zoltán Városi 
Könyvtárban. 11. oldal

Izgalom

Szabó Edina vezetõedzõ 
a megszokott magas hõ-
fokon irányította tanítvá-
nyait, az érdi nõi kézi-
labdacsapat tagjait, ezút-
tal a Ferencváros elleni 
mérkõzésen.  
 16. oldal

TÉLI VÁSÁR

KAMATMENTES 
RÉSZLETFIZETÉSI LEHETÔSÉG*

INGYENES HALLÁSVIZSGÁLAT

Két SoundLens hallókészülék
egyidejû vásárlása esetén
66% kedvezményt adunk
2012. január 31-ig. 

-100%

A VILÁG TALÁN
LEGJOBB
HALLÓKÉSZÜLÉKE

A KOCKÁZATOKRÓL OLVASSA EL A HASZNÁLATI ÚTMUTATÓT,

VAGY KÉRDEZZE MEG KEZELÔORVOSÁT!

*Feltételeinkrôl, szolgáltatásainkról érdeklôdjön üzleteinkben!www.starkey.hu

-66%Érd, Budai út 28.
(STOP. SHOP.-pal szemben,
a CBA mellett)

23/362-351
30/825-9274

Hallásszalon


